


Varför blågult växtskydd?

• Korrekt anvädning av växtskyddsmedel med 

ny spridningsföreskrift och nya

användarvillkor

• Förklara varför produkter får de 

godkännande de får, ex skyddszoner, 

karenstider, kolfilter mm

• Varför är det viktigt att följa etiketter och 

spridningsföreskrifter
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Vindavdrift
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SKA SKYDDAS SKA REGLERAS MÖJLIGA VILLKOR
Vattenlevande organismer, 
djur, växter och människor i 
omgivningen

Vindavdrift 1. Krav på Hjälpreda (allmän och särskild hänsyn)
2. utrustningskrav a) typ av spruta b) Spridningsteknik
c) Munstycken



Ytavrinning

SKA SKYDDAS SKA REGLERAS MÖJLIGA VILLKOR
vattenlevande organismer Ytavrinning 10 m permanent bevuxen skyddszon mot vatten



Grundvatten

SKA SKYDDAS SKA REGLERAS MÖJLIGA VILLKOR
Grundvatten Behandlingar Dos per hektar

2. Antal behandlingar
3. Behandlingsintervall
4. Behandlingstidpunkt
5. Användning vart 3:e år



Bin och andra pollinatörer

SKA SKYDDAS SKA REGLERAS MÖJLIGA VILLKOR
Bin Exponering för Bin 1. Ej på blommande gröda när bin aktivt söker efter 

föda
2. Avlägsna eller täck över bikupor



Rester i livsmedel och foder

SKA SKYDDAS SKA REGLERAS MÖJLIGA VILLKOR
konsumenter och husdjur Rester i livsmedel och foder 1. Karenstid och senaste behandlingstidpunkt

2. Ej på ätliga växter



ArbetsmiljöArbetsmiljö

SKA SKYDDAS SKA REGLERAS MÖJLIGA VILLKOR
Arbetsmiljö Traktorhytt Krav på tät ventilerad traktorhytt försedd med partikelfilter 

och kolfilterinsats. 
Personlig Skyddsutrustning personlig skyddsutrustning som antagits av 

riskutvärderingen (t.ex. skyddshandskar och skyddskläder).

Återinträde karenstid på återinträde i fält, växthus eller andra 
utrymmen.

Påfyllning av spruta Krav på preparatpåfyllare eller liknande utrustning
Betning, Lagerbehandling Endast sluten industriell anläggning
Behandlingar 1. Dos per hektar

2. Antal behandlingar 



Svenska livsmedel ska ha en fortsatt hög status!

• Vi har inte råd med dålig publicitet kring användning av 

växtskyddsmedel

• Konsumenterna är så medvetna idag och hittar lätt information 

på internet

• Det blågula växtskyddet är en naturlig del i svenskt 

lantbruk 

• Svenska livsmedel som är odlade efter svenska regler

 Trovärdiga

 Gott rykte

 Stolta

Det här är mat för framtiden



Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

NFS 2015:2

Gäller från och med 2015-11-01

Ny föreskrift & nya krav

§



Skärpta krav kring skyddsavstånd

Fasta skyddsavstånd (fd. markanpassade)
• Från bör till skall

• 2 m till öppna diken, dagvattenbrunnar, dräneringsbrunnar

• 6 m till sjöar, dammar och vattendrag räknat från strandlinje för 
högvattenyta eller strandbrinkens överkant

• 12 m till dricksvattenbrunnar

Anpassade skyddsavstånd (fd. vindanpassade)
• Från bör till skall

• Alltid bestämma skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar, vattendrag 
och omgivande mark

• Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på 
platsen

• Bör anpassas med hjälp av ”hjälpredan”

• (Produktgodkännande kan kräva att hjälpredan ska användas för 
bestämning av anpassade skyddsavstånd)

§

Definition öppna diken: 

Diken för dränering som är vattenförande någon del av året och som inte är täckta. 



Påfyllning

Får ej ske på

• Vägområden, grusyter eller andra mycket 

genomsläppliga ytor

• Ytor av asfalt eller betong eller andra 

hårdgjorda material där det inte finns möjlighet 

till uppsamling

§



Påfyllning

Fasta skyddsavstånd skall följas

Avstånd utan möjlighet till uppsamling

• 30 m till öppna dike, dagvattenbrunnar, 

dräneringsbrunnar

• 30 m till sjöar och vattendrag, från strandlinje 

för högvatten eller strandbrinkens överkant

• 30 m till dricksvattenbrunnar

§



Påfyllning

Fasta skyddsavstånd skall följas

Avstånd med möjlighet till uppsamling

• 15 m till öppna dike, dagvattenbrunnar, 

dräneringsbrunnar

• 15 m till sjöar och vattendrag, från strandlinje 

för högvatten eller strandbrinkens överkant

• 15 m till dricksvattenbrunnar

§



Hjälpredan ska användas!

• Unikt verktyg för Sverige

• Många produkter har krav 

på att hjälpredan ska 

användas vid spridning

• Finns som App till din mobil 

eller läsplatta



Sanktioner vid överträdelse

• Ej korrekt ifylld sprutjournal = miljösanktionsavgift 5000 kr 

• Ej korrekt ifylld sprutjournal som återkommande problem = Ev. 

stegring av sanktionsavgift från 5000 kr dock högst 

1 miljon vid varje tillfälle

• Underlåtit att följa fasta skyddsavstånd = åtalsanmälan

• Underlåtit att följa anpassade skyddsavstånd =  åtalsanmälan 

• Ny möjlighet: återkallande av sprutcertifikat, styrs av 

miljöbalken



2,5 minut 

Alla vet ju varför vi ska använda personlig 

skyddsutrustning, så här kommer några 

ytterligare argument 



Personlig skyddsutrustning

Skyddsoverall

Stövlar

Förkläde 

Keps

Skyddsvisir

Skyddshandskar

mindre än 1 minut att ta på sig

mindre än 20 sek att ta på sig

mindre än 15 sekunder att ta på sig

mindre än 5 sekunder att ta på sig

mindre än 10 sekunder att ta på sig

mindre än 30 sekunder att ta på sig



Det tar max 2,5 

minut att ta på sig 

rätt 

skyddsutrustning



Exponeringsfakta

69 %    händerna

1,5%    armar

20 %    bål   

1,5 %   lår

8 %      underben

och fötter

Källa: Boken Hantering av växtskyddsmedel 2015



Ställ frågan till dig själv

-Vad behöver jag göra för att förenkla min 

användning av skyddsutrustning? 

Se till att det finns utrustning hemma i tillräcklig mängd 

innan säsongen drar igång 

Gör i ordning en låda med skyddsutrustning i, som är lätt 

att ställa fram vid påfyllningsplatsen

Gör i ordning ett sopkärl för att kasta använda handskar 

och annat material i 



Utmana dig själv och dina kollegor 

FILM



2,5 minut
Glöm inte att fråga din 

säljare om den 
personliga 

skyddsutrustningen


